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MEDIER

Emballage med  
indsigt og udtryk

Tema Fødevareemballage

Tema Plastemballage

+  Nyt fra Plus Pack, RPC Superfos, Schur, Metsä Board, Wink, Dansk Flexo Forum, DS Smith, Boxon, Schubert og meget mere

Schuberts effektive  
slutemballering

Wink i nyt samarbejde  
med Enigraf

Begavet udvikling  
med refleksion

Tilmeld dig  
PackMarkedets  
nyhedsbrev på  

www.packm.dk
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Din kontakt til beslutningstagere i
emballagebranchen

●  ”56 procent deltager alene eller sammen med andre 
i virksomhedens beslutninger om køb af emballage, 
maskiner eller lignede”

●  ”98 procent synes, PackMarkedet er et troværdigt 
eller meget troværdigt medie”

MAGASIN

WEBSITE



Redaktion: Salg:
Redaktør
Hans Windeløv
hawin@odsgard.dk
Tlf. 46 93 66 24

Udgivelser og temaer  2018

Deadline 9. februar

• Digital tryk og print 
• Etiketter og mærkning
• Lager og logistik
• Messe: Anuga foodtec, Köln, 20.-23. marts

Deadline 5. marts

• Plastemballage 
• Pakke og fyldemaskiner 
• Fødevareemballage 
• Palletering

Deadline 6. september

• Etiketter og mærkning 
• Pakke og fyldemaskiner 
• Lager og logistik
• Messe: Skanpack, Göteborg, 23.-26. oktober

Deadline 22. oktober

• Karton- og bølgepapemballage
• Tryk og forædling 
• Farmaceutisk emballage
• Transportemballage 

NR. 7 – 14. NOVEMBER UGE 46

NR. 6 – 10. OKTOBER UGE 41NR. 2 – 3. APRIL UGE 14

NR. 1 – 2. MARTS UGE 9

Deadline 28. marts

• Karton- og bølgepapemballage 
• Etiketter og mærkning 
• Farmaceutisk emballage 
• Robotter og automatisering

Deadline 22. maj

• Tryk og forædling 
• Transportemballage 
• Fødevareemballage 
• Energi og miljø

Deadline 6. juli

• Messe: Foodtech, Herning, 13.-15. oktober
• Digital tryk og print 
• Plastemballage
• Palletering 

NR. 5 – 29. AUGUST UGE 35

NR. 4 – 15. JUNI UGE 24

NR. 3 – 25. APRIL UGE 17

Deadline 22. november

• Skandinavisk specialudgave
  (udkommer i Danmark og Sverige)
• Transportemballage 
• Fødevareemballage
• Robotter og automatisering

NR. 8 – 14. DECEMBER UGE 50

PackMarkedet er Danmarks førende emballageunivers og 
tæller beslutningstagere blandt leverandører, producenter og 
aftagere af emballageprodukter og emballageløsninger.

PackMarkedet når sine læsere ad flere kanaler, dels via et 
indbydende månedligt magasin, dels via et dagligt opdateret 
website og via ugentlige nyhedsbreve til et stigende antal 
abonnenter.

PackMarkedet er en seriøs platform for formidling af 
emballage relevant viden – hvad enten det er i redaktionel 
form eller i form af annoncer. Vi er således bevidste om, at 
vores succes i fremtiden bygger på, at vi har fingeren på pul-
sen og er et troværdigt medie.

Kom i kontakt med emballagebranchen

Senest kontrollerede oplag: 1.682 eks.

Periode: 1/7-2016 til 30/6-2017

1.682
PackMarkedet sendes med beslutningstagerens navn 

trykt på magasinet (eller folien)

Mediekonsulent 
Preben Reinholdt Andersen
andersen@odsgard.dk
Tlf. 46 93 66 14
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Annonceinformation  2018

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

Annoncer leveres som en trykklar CMYK-separeret pdf-fil til e-mail 
annoncer@odsgard.dk.
Anbefalet farveprofil: Euroscale Coated v2
Anbefalet opløsning: 254 dpi (100 pixels pr. cm)
Papir: 115 g. gloss – Bladformat: A4

PackMarkedet påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt elek-
tronisk annoncemateriale, for ikke rettidigt indleveret materiale, 
ligesom strejker og anden force majeure ikke medfører erstatnings-
ansvar for PackMarkedet. 

Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerheds-
stillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/medie-
bureau godkendt af PackMarkedet. Der ydes ingen godtgørelse på 
indstik. 

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

Generel information

Placeringstillæg: Side 5: +10 %. Side 7: +5 %.

Placeringstillæg

Indstik

3 - 4 indrykninger ......................................................................  ÷15 %
5 - 7 indrykninger ......................................................................  ÷20 %
8 eller flere indrykninger ..........................................................  ÷25 %

Tværgående rabat! Rabatten gives ved indrykning af annoncer 
i et eller flere af forlagets magasiner: PackMarkedet, Lager & 
Transport – Logistikmagasinet m.fl. 
 Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indryk-
kes inden for 12 måneder. 

1/1 side  12.850,-
Bredde x højde:

184 x 270 mm

Til kant: 210 x 297 mm
+ 3 mm på alle 4 sider

1/2 side  8.850,-
Bredde x højde:

A:   90 x  270 mm
B: 184 x  132 mm

1/4 side  6.850,-
Bredde x højde:

A:   43 x  270 mm
B:   90 x  132 mm
C: 137 x  86 mm
D: 184 x  63 mm

A
B

AA
BB

C

DBBB DD

Et indstik er en effektiv Direct Mail, der sikrer jeres budskab stor 
opmærksomhed og efterlader et positivt indtryk hos læserne.

Indhent venligst tilbud.

Pris i DKK

Formater og priser i 4 farver

Rabatter

PackMarkedet forbeholder sig ret til ændringer.

Bliv medlem af PackMarkedet og få:
30 procent rabat på alle bannerannoncer på PackM.dk og i 
nyhedsbrevet.

30 procent rabat på booking af 3 helsider i Packmarkedet 
(8.995 kr. pr. stk.).

Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et 
bestemt tema f.eks. fødevareemballage.

Få bedre SEO på Google med link på PackM.dk

Brochure på PackM.dk

Jeres pressemeddelelser på PackM.dk og i nyhedsbrevet.

Pris 8.800 kr. i 12 måneder.

Bagside
Bredde x højde

A: 210 x 237 mm 10.850,- 

B: 210 x 297 mm 12.850,-

Bagsideformat A: 
+ 3 mm til beskæring i bund og sider.
Bagsideformat B: 
+ 3 mm på alle 4 sider.

A B

Med en advertorial kan du bringe nyheder om jeres produkter og løs-
ninger. Vi hjælper dig gerne med at skrive din advertorial, så du får det 
helt rigtige budskab ud til læserne. Priserne starter fra 4.000,- kr.

Advertorial
Opslag 14.850,-

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter opslaget.

Odsgard A/S · Stationsparken 25 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
                       Tlf. 43 43 29 00 · odsgard@odsgard.dk



Læserundersøgelse

Få flere kunder med PackMarkedet

Mange beslutningstagere
56 procent af de besøgende i PackMarkedets univers 
deltager alene eller sammen med andre i virksomhedens 
beslutninger om køb af emballage, maskiner eller lignende.

Høj troværdighed
98 procent syntes, at PackMarkedet er et troværdigt eller 
meget troværdigt medie.

Beslutter alene/sammen med andre           Ikke beslutningstager  Ved ikke

Få jeres brochurer og links med på PackM.dk
53 procent vil gerne have adgang til dine brochurer om løsninger og produkter. 

36 procent vil gerne linke sig videre til dine løsninger og produkter på din hjemmeside.

www.packm.dk Nyhedsmagasinet om form, teknik og mennesker i emballagebranchendkkk

God respons på din markedsføring
47 procent har kontaktet en leverandør på baggrund af 
en omtale eller annonce i magasinet eller på PackM.dk.

Læserne bruger god tid på  
at læse det trykte magasin
59 procent bruger over 10 minutter på at læse en
enkelt udgave.

PackMarkedet har omkring 
9.000 læsere pr. udgave
I 66 procent af virksomhederne læses magasinet af 2-5 
personer. I 19 procent af virksomhederne læses magasi-
net af 6 personer eller flere. I 15 procent af virksomhed-
erne læses magasinet af 1 person.

Typisk profil af læseren/brugeren i magasinet og på PackM.dk

• Beslutningstager – direktør eller ejer
• Producent eller forhandler af emballage, etiketter mv.
• Mellem 45 og 64 år
• Læser vores trykte magasin og bruger over 11 minutter pr. udgave
• Er flittig bruger på PackM.dk og læser nyhedsbrevet
• Har kontaktet virksomheder på baggrund af annoncer  

og omtaler i magasinet og PackM.dk

Data:  Indsamlet i foråret 2016 via online spørgeskema på SurveyMonkey. Alle 156 deltagere er fra PackMarkedets univers, der består af: 
  Magasinet PackMarkedet (oplag 2.220) | Nyhedsbrevet PackMarkedet (1.900 modtagere) | Nyhedsportalen PackM.dk (30.000 brugere årligt)

Ring til Preben Reinholdt Andersen på tlf. 46 93 66 14 og få et godt tilbud



PackM.dk

Annoncér på PackM.dk 
og få flere kunder

Dit
banner

Kontakt 
Preben Reinholdt Andersen, andersen@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 14

Nyhedsbrev

Bliv medlem af PackMarkedet og få:
30 procent rabat på alle bannerannoncer på PackM.dk og i 
nyhedsbrevet.

30 procent rabat på booking af 3 helsider i Packmarkedet 
(8.995 kr. pr. stk.).

Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et 
bestemt tema f.eks. fødevareemballage.

Få bedre SEO på Google med link på PackM.dk

Brochure på PackM.dk

Jeres pressemeddelelser på PackM.dk og i nyhedsbrevet.

Pris 8.800 kr. i 12 måneder.



Advertorial

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Lager & Transport – Logistikmagasinet, 

PackMarkedet og IT-Reload samt håndbogen Branchevejviser for Trælast & Byggemarkeder, BTB. 

På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, MesterGuiden.dk, BygJob.dk, PackM.dk, LTL.dk og IT-Reload.dk

packmarkedet #2 marts 2017
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Plus Pack går nye veje  i designudvikling 
Samarbejde med Designskolen i Kolding har inspireret virksomheden til tidlig dialog med 
– og feedback fra – slutbrugerne af emballagen

Når de første eksempla-
rer af en platte i miljøven-lig plast om få uger ruller ud fra produktionen hos Plus Pack, er der ikke alene tale om en helt ny embal-lage. Udviklingsprocessen, som er gået forud for lan-ceringen, er lige så ny og en selvfølgelig fortsættel-se af inspirationen fra pro-jekt ’Bæredygtig Fremgang’, som Odensevirksomheden inden da havde deltaget i på Designskolen i Kolding.

’Det nye’ handler først og fremmest om at få flere ind-sigter i – og involvering af – brugerne på alle niveauer og sikre anvendelsen af bære-dygtige materialer.  Og så 

handler det også om at tur-de slippe usikkerheden og tvivlen om at fremstå som uprofessionel og i stedet bare kaste sig ud i at afprøve ideerne, inden de har taget form.
Plus Pack havde sidste år ideen om at udvikle en ny bakke i miljøvenlig plast med syv til 11 rum til praktisk og præsentabel anretning af tapas og snacks og eksem-pelvis oste, sushi, chokolade, skåret frugt og grønt. 

- Vi ser på tværs af Europa en trend med ’social eating’, hvor man sammen med ven-ner og familie nyder tapas eller andre småretter, og vores markedsanalyser viste, 

at der også var efterspørgsel på et nyt sortiment af embal-lage inden for den kategori, fortæller Camilla Haustrup Hermansen.
Hun er fjerde generati-on i Haustrupfamilien, som ejer Plus Pack, og ansvarlig for forretningsudvikling og marketing. Og hun har delta-get i flere af de workshopfor-løb, Designskolen arrangerer for virksomheder.

Karton og klisterbånd
Sammen med marketing-afdelingen og et nyt team, der arbejder med produkt-udvikling i virksomhe-

den, tog Camilla Haustrup Hermansen på et workshop 

i Kolding, der satte gang i en arbejdsproces, hvor meget var anderledes end det ple-jede.
- Normalt ville vores afsæt for et nyt produkt være en idé, som vi så ville få lavet tegninger af, for så at få 

udfærdiget en 3D prototype eller en mindre testproduk-tion, som vi kunne vise kun-derne. Her satte vi os i stedet med saks, karton og klister-bånd og fik hurtigt fremstil-let nogle helt simple model-ler, som vi både kunne se og røre ved. Disse tidlige ideer og modeller vendte vi først internt i huset, og bagefter tog vi dem med ud og præ-senterede dem for kunder i 

Den nye Selection platte i miljø-venlig plast har et moderne, rustikt look, og designet er blevet til i en løbende proces med feedback fra bl.a. Plus Packs medarbejdere, en slagter, som anrettede og pakkede platterne, og et privat selskab, som fik færdiganrettet tapas med hjem til en hyggelig fredag aften.
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markedet. Dét har vi aldrig gjort før på så tidligt et sta-die i udviklingsprocessen, fortæller Camilla Haustrup Hermansen og uddyber:

- I dette tilfælde er der tale om et produkt, vi selv har haft ideen til. Derfor er kun-degruppen primært distribu-tører og detailhandlen. Men vi ville helt ud til slutbru-gerne og have deres besyv med. Derfor fik vi bl.a. en slagterforretning og et ita-liensk madhus, som sælger delikatesser og tapas, til at teste de første prototyper og give os grundig feedback på både design og funktionali-tet. Tilbagemeldingerne var meget vigtige i processen. De handlede blandt andet om, at vinklerne på skillevægge-ne mellem rummene skul-le justeres, og de anbefalede også, at vi tilpassede bunden, så maden ville fremstå end-nu flottere. 
- Alt det kunne vi justere løbende, og for at få så man-

ge indsigter med i udvik-lingsprocessen som muligt gav vi også et helt selskab færdigpakkede tapasplatter med hjem til en hyggelig fre-dag aften, hvor de kunne sid-de hjemme og spise direkte fra platten og bagefter mel-de tilbage til os, hvordan den fungerede i social sammen-hæng.

Udvikling gennem  observation
Der er især én bemærkning, der går igen, når Camilla Haustrup Hermansen fortæl-ler om processen: 

- Jeg kan jo ikke lade være med at tænke: hvorfor har vi dog ikke altid gjort sådan… For det er jo i virkeligheden så enkelt og logisk, at vi skal involvere slutbrugerne langt tidligere, når vi udvikler pro-dukter. 
- Vi kan hyre de bedste designere i verden, men den indsigt vi får, når vi fx obser-verer forbrugerne, mens de 

åbner et låg og griber om et håndtag, er dét, der skal gea-re os til en fortsat løbende udvikling og til at skabe vær-di for alle vores kunder.
- Når vi før har brugt man-ge dage eller en uge på at få fremstillet en prototype i ’det rigtige’ materiale, er det jo nok fordi, vi har været usikre på, om vi ville fremstå upro-fessionelle, hvis vi mødte frem med sådan en simpel, ufærdig papmodel sat sam-men med tape. Men vi ople-vede, at det slet ikke var et problem. Tværtimod opleve-de vores kunder og slutbru-gere, at de blev inspirerede af at blive inddraget tidlige-re i designprocessen, og ved – både at kunne røre og se en model under udvikling – at være med til at dokumente-re de behov, der skal opfyldes med en god emballage. Jeg er meget begejstret over det potentiale, der ligger i sådan en involverende udvik-

lingsproces, siger Camilla Haustrup Hermansen.
Den nyudviklede Selection platte bliver fremstillet af det miljøvenlige plastmate-riale PP-kridt, som reduce-rer CO2 belastningen med 40 procent sammenlignet med de plastmaterialer, der typisk anvendes i industri-en. Løsningen præsenteres på fagmesser i Frankrig og Holland i løbet af foråret.

■

- Jeg er meget begejstret over det potentiale, der ligger i sådan en involverende udviklingsproces, siger Camilla Haustrup Hermansen, som her ses til 

venstre i billedet på en af de workshops, der er en del af projektet ’Bæredygtig Fremgang’ på Designskolen i Kolding. 

Om Plus Pack
Familievirksomhed grundlagt i 1963 i Odense. I dag én af 
Europas førende emballage-producenter med egen salgs-repræsentation i otte lande og produktion i Odense, Danmark og Genk i Belgien.

Designer, udvikler, fremstil-ler, markedsfører og sælger emballageløsninger til føde-varer i plast og aluminium.
Beskæftiger ca. 210 ansatte.
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Kontakt: Preben Reinholdt Andersen i dag på tlf. 46 93 66 14.

Med en advertorial kan du få en historie med i den trykte udgave af PackMarkedet.

Historien kan være en kundecase eller om en af jeres nye løsninger. 

Vi sender gerne historien ud til jeres kunder. Måske har I en liste med 300 kontaktpersoner, der er jeres 
nuværende kunder eller potentielle kunder, så sørger vi for, at der lander et magasin med jeres historie på 
deres skrivebord.

Vi hjælper gerne med at skrive din advertorial, så læserne får det helt rigtige budskab.

Historien kan efterfølgende også bruges i jeres markedsføring f.eks. som reference på jeres site eller som en 
pdf-fil, der kan vedhæftes et tilbud.

Hvis du er medlem af PackMarkedet, så koster en advertorial 12.850 kroner for et opslag i PackMarkedet. 

Vi tror på, at alle virksomheder har historier, der skal fortælles, men vi kan også konstatere, at mange gode 
historier bliver indenfor virksomhedens fire vægge.

Skal vi skrive din advertorial, så starter priserne ved 4.000 kroner.

Få din historie med i PackMarkedet




